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األمانة العامة - قطاع اإلعالم واالتصال

األميــن العام يدين العدوان على غــزة ويحذر من تبعات التصعيد
جامعة الدول العربية ترحــب بتجديد الهدنة في اليمن

األميــن العام يدعو جميع القوى السياســية العراقية إلى وقف التصعيد وإعالء صوت 
الحكمة

األمين العام يســتقبل رئيس دائرة شئون الالجئين الفلســطينيين ويؤكد أهمية حشد 
لألونروا المساهمات 

الســفير حســام زكي يتلقى اتصاال هاتفيا من الســفير الصيني بشأن االزمة المتعلقة 
بتايوان

جامعــة الدول العربية والحكومة اليابانيــة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
 - )COP27( يعقدون مائدة مســتديرة حول “مؤتمر األمــم المتحدة لتغّير المناخ

فرصــة حقيقية للحد من مخاطر الكــوارث في المنطقة العربية”
احتفالية اليوم العالمي للســان 2022 “عالم يســكنه 8 مليارات نسمة: نحو 

مســتقبل يتسم بالقدرة على التكيف”
المملكة األردنية الهاشــمية تحتضن سلســلة اجتماعات حول تطوير العمل 

المشترك العربي  اإلعالمي 
البيان التمهيدي لبعثــــة جامعة الــــدول العربيــــة لمالحظة االستفتاء 

الوطني على الدســتور التونسي الجديد
الملتقى الدولي حول “نضال المرأة وسياســات تمكينها”

المؤتمــر العربي اإلقليمي الرابع رفيع المســتوى لحماية وتعزيز 
حقوق اإلنســان يناقش “أثر األزمات على التمتع بحقوق 

االنسان”
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ــدوان  ــه للع ــن ادانت ــة، ع ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط، األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــرب الس أع
ــام الحكومــة اإلســرائيلية بوقــف فــوري  ــى ضــرورة قي ــى قطــاع غــزة، مشــددا عل اإلســرائيلي عل
للعمليــات العســكرية، ومحمــا إياهــا تبعــات التصعيــد. ونقــل جمــال رشــدي، المتحــدث باســم 
األميــن العــام، عــن أبــو الغيــط مناشــدته المجتمــع الدولــي وكافــة األطــراف ذات التأثيــر الدولــي 
ــؤدي  ــات العســكرية قــد ي ــار، محــذرا مــن أن اســتمرار العملي ــق وقــف إلطــاق الن التدخــل لتحقي

ــد ــرة.     المزي ــه الخطي ــد ال يمكــن ألي طــرف حســاب تبعات ــى تصعي إل

األميــن العام يدين العدوان على غــزة ويحذر من تبعات التصعيد

ناشــد الســيد أحمــد أبــو الغيــط، األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، جميــع القــوى السياســية 
العراقيــة للعمــل علــى وأد الفتنــة بســرعة، ووقــف منحنــى التصعيــد الــذي قــد يخــرج باألوضــاع 
ــو الغيــط  ــن العــام أن أب فــي البــاد عــن الســيطرة. وصــرح جمــال رشــدي المتحــدث باســم األمي
يتابــع عــن كثــب مجريــات األزمــة فــي العــراق، وأنــه يضــم صوتــه إلــى صــوت القيــادات العراقيــة 
ــي تطالــب بضــرورة تحمــل الجميــع المســئولية، وأن تتصــرف كل األطــراف بتعقــل  الحكيمــة الت

وان تضــع مصلحــة العــراق العليــا قبــل أيــة مصالــح شــخصية او حزبيــة ضيقــة.  المزيــد 

األميــن العام يدعو جميع القوى السياســية العراقية إلى وقف التصعيد 
وإعالء صوت الحكمة

رحبــت جامعــة الــدول العربيــة باإلعــان الصــادر عــن األمــم المتحــدة بتجديــد الهدنــة فــي اليمــن 
ــن العــام للجامعــة أن الشــعب  ــن. وصــرح جمــال رشــدي المتحــدث باســم األمي لشــهرين إضافيي
ــة  ــد الهدن ــى لســنواتٍ مــن الحــرب، ومــن أزمــة إنســانية شــديدة الوطــأة، وأن تجدي ــي عان اليمن
ــي  ــة ف ــود الهدن ــراف ببن ــزام األط ــة الت ــى أهمي ــيرا إل ــن، مش ــن اليمنيي ــارا لمايي ــرا س ــل خب يمث
ــة  ــاق هدن ــى اتف ــل إل ــي التوص ــي ف ــوث األمم ــل المبع ــز عم ــرورة تعزي ــة، وض ــة المقبل المرحل

ــد  ــتدام.    المزي ــع ومس موس

جامعة الدول العربية ترحــب بتجديد الهدنة في اليمن
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ــو  ــد أب ــيد أحم ــة، الس ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط، األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــتقبل الس اس
هولــي عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، ورئيــس دائــرة شــؤون 
ــاع  ــى أوض ــز عل ــاء رك ــام أن اللق ــن الع ــم األمي ــدث باس ــدي المتح ــال رش ــرح جم ــن. وص الاجئي
ــط  ــو الغي ــتمع أب ــث اس ــروا، حي ــة األون ــه وكال ــي تواج ــات الت ــطينيين، والصعوب ــن الفلس الاجئي
ــي تتعــرض لهــا  ــة الت ــى عــرض مفصــل قدمــه المســئول الفلســطيني حــول الضغــوط المالي إل

ــد ــطيني.     المزي ــئ فلس ــون الج ــن 5.5 ملي ــر م ــا أكث ــد عليه ــي يعتم ــة الت الوكال

األمين العام يســتقبل رئيس دائرة شــئون الالجئين الفلسطينيين ويؤكد 
لألونروا المساهمات  أهمية حشد 

ــدول  ــة ال ــام لجامع ــن الع ــب األمي ــس مكت ــاعد رئي ــام المس ــن الع ــي األمي ــام زك ــفير حس ــى الس تلق
ــاو ليتشــيانج ســفير جمهوريــة الصيــن الشــعبية بالقاهــرة  ــا مــن الســيد لي العربيــة اتصــاال هاتفي
ــار  ــى مستش ــج ي ــر وان ــيد الوزي ــات الس ــه تحي ــث أبلغ ــة حي ــدول العربي ــة ال ــدى جامع ــوض ل والمف
الدولــة ووزيــر الخارجيــة الصينــي للســيد أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، 
ووضعــه فــي صــورة الموقــف الصينــي الرســمي مــن التطــورات األخيــرة الخاصــة بتايــوان مشــيرًا فــي 
هــذا الصــدد الــي أهميــة احتــرام مبــدأ الصيــن الواحــدة وعــدم القيــام بأفعــال تناقــض قــرارات األمــم 

ــة التــي ال تصــب فــي تحقيــق الســام واالســتقرار بالمنطقــة.    المزيــد المتحــدة ذات الصل

الســفير حســام زكي يتلقى اتصاال هاتفيا من السفير الصيني بشأن االزمة 
بتايوان المتعلقة 
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ــة  ــت احتفالي ــة، نظم ــدول العربي ــة ال ــام لجامع ــن الع ــط، األمي ــو الغي ــد أب ــيد أحم ــة الس ــت رعاي تح
خاصــة بمناســبة اليــوم العالمــي للســكان 2022، بالتعــاون مــع صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان، 
ــف -  ــى التكي ــدرة عل ــم بالق ــتقبل يتس ــو مس ــمة: نح ــارات نس ــكنه 8 ملي ــم يس ــوان “عال ــت عن تح
اغتنــام الفــرص وضمــان الحقــوق والخيــارات للجميــع”. بمشــاركة الســفير حســام زكــي األميــن العــام 
ــة،  ــن العــام، وعــدد مــن وشــخصيات سياســية ودبلوماســية وفكري ــب األمي المســاعد - رئيــس مكت

ــد ــة.    المزي ــة مصــر العربي ــة بجمهوري ــب األمــم المتحــدة العامل ورؤســاء منظمــات ومكات

احتفالية اليوم العالمي للســان 2022 “عالم يســكنه 8 مليارات نسمة: 
نحو مســتقبل يتسم بالقدرة على التكيف”

ــم  ــج األم ــة وبرنام ــة الياباني ــة، والحكوم ــدول العربي ــة ال ــاء بجامع ــدول األعض ــن ال ــراء م ــد خب عق
ــد  ــدة للح ــم المتح ــب األم ــا مكت ــدة، منه ــم المتح ــة لألم ــرى تابع ــي، ووكاالت أخ ــدة اإلنمائ المتح
ــة بحــث  ــى أهمي ــي، أكــدت عل ــة االتصــال المرئ ــر تقني ــدة مســتديرة عب مــن مخاطــر الكــوارث، مائ
ــي  ــة ف ــى التنمي ــا عل ــة وتأثيراته ــوارث المناخي ــن الك ــة ع ــدة الناجم ــات المعق ــات والتداعي التحدي
المنطقــة العربيــة. وذكــر الســفير حســام زكــي األميــن العــام المســاعد، أن آليــة التنســيق العربيــة 
للحــد مــن مخاطــر الكــوارث التــي اعتمدهــا القــادة العــرب هــي تعبيــر عــن اإلرادة السياســية العربيــة 
القويــة للتعامــل مــع مخاطــر الكــوارث، مضيفــا ان المنطقــة فــي حاجــة إلــى تعبئــة المــوارد الكافيــة 

ــد ــك األنشــطة.      المزي ــذ تل لتنفي

ــدة  ــم المتح ــج األم ــة وبرنام ــة الياباني ــة والحكوم ــدول العربي ــة ال جامع
ــدة  ــم المتح ــر األم ــول “مؤتم ــتديرة ح ــدة مس ــدون مائ ــي يعق اإلنمائ
ــوارث  ــر الك ــن مخاط ــد م ــة للح ــة حقيقي ــاخ )COP27( - فرص ــر المن لتغّي

ــة” ــة العربي ــي المنطق ف

نظمــت جامعــة الــدول العربيــة سلســلة مــن االجتماعــات لتطويــر العمــل اإلعامــي العربــي 
ــة  ــو 2022، تحــت رعاي ــى 28 يولي ــرة مــن 26 ال ــة الهاشــمية خــال الفت المشــترك بالمملكــة األردني
الســيد فيصــل الشــبول وزيــر الدولــة لشــؤون االعــام، الناطــق الرســمي باســم الحكومــة، وبالتعاون 
مــع الهيئــة العربيــة للبــث الفضائــي، وألقــى الســفير أحمــد رشــيد خطابــي – األميــن العــام المســاعد 
– رئيــس قطــاع اإلعــام واالتصــال، كلمــة فــي الجلســة االفتتاحيــة أكــد فيهــا ضــرورة تحصيــن الــرأي 
ــة اســتباقية وشــمولية  ــر اســتهدافا مــن ويــات التطــرف وفــق مقارب ــة الشــرائح األكث العــام وحماي
ــة الشــباب فــي إطــار مــن الســامة  ــة بحماي ــة كفيل ــى نشــر ثقافــة تربوي ترتكــز فــي جوهرهــا عل

الرقميــة وبيئــة إعاميــة أمنــة.   المزيــد

المملكة األردنية الهاشــمية تحتضن سلســلة اجتماعات حول تطوير العمل 
المشترك العربي  اإلعالمي 
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أصــدرت بعثــة جامعــة الــدول العربيــة لماحظــة االســتفتاء على الدســتور التونســي الجديد برئاســة 
ــات  ــن ماحظ ــذي تضم ــدي ال ــا التمهي ــاعد، بيانه ــام المس ــن الع ــداوي األمي ــين الهن ــفير د. حس الس
البعثــة حــول العديــد مــن النقــاط المتعلقــة بســير عمليــة االســتفتاء مــن تســجيل الناخبيــن، وفتــرة 
ــان  ــن البي ــا تضم ــت. كم ــوم التصوي ــارج، وي ــي الخ ــن ف ــات المقيمي ــة، وانتخاب ــات االنتخابي الحم
ــتقلة  ــا المس ــة العلي ــس الهيئ ــرة، ورئي ــة والهج ــر الخارجي ــيد وزي ــع الس ــة م ــس البعث ــاءات رئي لق

ــد ــات.    المزي لانتخاب

البيان التمهيدي لبعثــــة جامعة الــــدول العربيــــة لمالحظة االستفتاء 
الوطني على الدســتور التونسي الجديد

نظمــت جامعــة الــدول العربيــة، تنظيــم أعمــال المؤتمــر العربــي اإلقليمــي الرابــع رفيــع المســتوى 
ــة  ــان: جائح ــوق االنس ــع بحق ــى التمت ــات عل ــر األزم ــوان “أث ــان بعن ــوق اإلنس ــز حق ــة وتعزي لحماي
كوفيــد - 19 كنمــوذج”، وذلــك بتعــاون وشــراكة بيــن جامعــة الــدول العربيــة ومكتــب مفــوض األمــم 
المتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان، وقــد أفــادت الســفيرة الدكتــورة هيفــاء أبــو غزالــة - األميــن العام 
المســاعد رئيــس قطــاع الشــؤون االجتماعيــة، بــأن تنظيــم المؤتمــر يهــدف إلــى الوقــوف علــى أثــر 
وانعكاســات الجائحــة علــى حقــوق اإلنســان فــي المنطقــة العربيــة، وإبــراز الجهــود المبذولــة للحــد 

مــن تبعــات الوبــاء اقتصاديــا واجتماعيــا.      المزيــد

المؤتمــر العربي اإلقليمي الرابع رفيع المســتوى لحماية وتعزيز حقوق 
اإلنســان يناقش “أثر األزمات على التمتع بحقوق االنسان”

ــة- األميــن العــام  ــو غزال ــة برئاســة الســيدة الســفيرة د. هيفــاء أب ــدول العربي شــارك وفــد جامعــة ال
ــرأة  ــال الم ــول نض ــي ح ــى الدول ــال “الملتق ــي أعم ــة ف ــؤون االجتماعي ــاع الش ــس قط ــاعد، رئي المس
وسياســات تمكينهــا” تحــت شــعار “نضــال المــرأة الجزائريــة، مــن ثــورة التحرير إلــى مســيرة التعمير 
ــد  ــن عب ــيد أيم ــه الس ــون، وافتتح ــد تب ــد المجي ــري عب ــس الجزائ ــة الرئي ــت رعاي ــد تح ــذي عق “ وال
الرحمــن رئيــس الــوزراء الجزائــري، وألقــت الســفيرة كلمــة فــي الجلســة االفتتاحيــة أعربــت فيهــا عــن 
تثمينهــا لــدور المــرأة العربيــة المناضلــة عبــر التاريــخ ودور المــرأة الجزائريــة خــال الثــورة التحريــر 

ــي.    المزيــد الوطن

الملتقى الدولي حول “نضال المرأة وسياســات تمكينها”

http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3557
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3549
http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/NewsDetails.aspx?RID=3562
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